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मौसम टर्श्लषेण (Meteorological Analysis) 

देशभर मनसनुी  र्वयकुो  प्रभवर् रहेको छ । 

 हवऱ मौसमको अर्स्थव (Present Weather Status) 

देशभर सवमवन्य देखि ऩणुा बदऱी रहेको छ। प्रदेश १, बवगमिी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी प्रदेशकव केही स्थवनहरुमव  हल्कव देखि मध्यम र्षवा भैरहेको छ। 

 आगवमी िीन ददनको मौसम ऩूर्वानमुवन      
                   

 २०७८ असवर २४ गिे (मबटहबवर) 
ददउॉसो: देशभर सवमवन्य देखि ऩूणा बदऱी  रहनेछ। प्रदेश  १, प्रदेश २ , बवगमिी प्रदेश , गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी  प्रदेशकव धेरै स्थवनहरुमव 
िथव कणवाऱी र सदूुरऩखिम   प्रदेशकव थोरै स्थवनहरुमव हल्कव देखि मध्यम र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ।  प्रदेश १, प्रदेश २,  बवग्मिी 
प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी प्रदेशकव केटह स्थवनहरुमव   मेघ गजान / चट्यवङ्ग सटहि भवरी र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ   । बवगमिी 
प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी प्रदेशकव एक र्व दईु स्थवनहरुमव धेरै भवरी र्षवाको ऩमन सबभवर्नव रहेको छ । 

 

रविी: देशभर सवमवन्य देखि ऩूणा बदऱी  रहनेछ। देशकव धेरै स्थवनहरुमव हल्कव देखि मध्यम र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ।  

ऱखुबबनी, सदुरुऩखिम प्रदेश र बवगमिी प्रदेशकव थोरै स्थवनहरुमव  मेघ गजान/ चट्यवङ्ग सटहि भवरी र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ  । सदुरु ऩखिम 
प्रदेशकव एक र्व दईु स्थवनहरुमव धेरै भवरी र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ । 

  

२०७८ असवर २५गिे (शकु्रबवर) 
ददउॉसो: देशभर सवमवन्य देखि ऩूणा बदऱी  रही धेरै स्थवनहरुमव हल्कव देखि मध्यम र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ।  प्रदेश १,  बवगमिी 
प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सदुरु ऩिम प्रदेशकव थोरै स्थवनहरुमव   मेघ गजान/ चट्यवङ्ग सटहि भवरी र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ   भने सदुरु ऩखिम 
प्रदेशको एक र्व दईु स्थवनहरुमव धेरै भवरी र्षवाको ऩमन सबभवर्नव रहेको छ। 

रविी: देशभर सवमवन्य देखि ऩूणा बदऱी  रहनेछ ।प्रदेश १ , र्वगमिी प्रदेश , गण्डकी प्रदेश , कणवाऱी प्रदेश र सदुरु ऩखिम प्रदेशकव केही 
स्थवनहरुमव िथव बवॉकी प्रदेशकव थोरै स्थवनहरुमव हल्कव देखि मध्यम र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ ।  

 

 २०७८ असवर २६ गिे (शमनबवर) 
ददउॉसो: देशभर सवमवन्य देखि ऩूणा बदऱी  रही धेरै स्थवनहरुमव हल्कव देखि मध्यम र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ।  प्रदेश १,बवगमिी 
प्रदेश,गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी प्रदेशकव एक-दईु स्थवनहरुमव  मेघ गजान/ चट्यवङ्ग सटहि भवरी र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ ।  

रविी: देशभर सवमवन्य देखि ऩूणा बदऱी  रही धेरै स्थवनहरुमव हल्कव देखि मध्यम र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ।  प्रदेश १,  बवगमिी 
प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी प्रदेशकव एक-दईु स्थवनहरुमव  मेघ गजान/ चट्यवङ्ग सटहि भवरी र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ ।  

 

 आगवमी २४ घण्िवकव ऱवमग चेिवर्नी िथव ऩरवमशा (Warning/Advisory for next 24 hours) 

प्रदेश  १, प्रदेश २ , बवगमिी प्रदेश , गण्डकी प्रदेश ऱखुबबनी र कणवाऱी   प्रदेशकव धेरै स्थवनहरुमव िथव सदूुरऩखिम   प्रदेशकव केही स्थवनहरुमव 
हल्कव देखि मध्यम र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ ।प्रदेश १, प्रदेश २,  बवगमिी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी प्रदेशकव थोरै स्थवनहरुमव   मेघ 
गजान/ चट्यवङ्ग सटहि भवरी र्षवाको सबभवर्नव रहेको छ ।प्रदेश १  बवगमिी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ऱखुबबनी प्रदेशकव  कव एक र्व दईु स्थवन 
धेरै भवरी र्षवाको सबभवर्नव  रहेको  देखिन्छ। त्यसैऱे उक्त प्रदेशहरुको ऩहवडी भू -भवगमव भ-ूऺय, ऩटहरो िथव गेग्रवन   बहवर् (debris flow) को 
जोखिम रहेको सवथै नदीनवऱव िथव िहरे िोऱवहरुमव ऩवनीको सिह बढ्न सक्ने िथव दैमनक जीर्न/यविवयवि ऺेत्र प्रभवटर्ि हनु सक्ने भएकोऱे 
आर्श्यक सिका िव अऩनवउन ुहनु  सबैमव अनरुोध छ । 
  
  


